Zapytanie ofertowe
Zakup realizowany w ramach operacji pn. „Zakup biernych narzędzi połowowych na jednostkę DAR-113” nr umowy 000186520.2-OR1600079/18/19 zawarta w dniu 05.02.2019 w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego
środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie
Operacyjnym „ Rybactwo i Morze”.

11.02.2019r
Zamawiający:
Adrian Meger
Rusko 38 76 -150 Darłowo
NIP- 4990213109
Tel. 601841333
Wg rozdzielnika
Zwracam/y się z prośbą o przedstawienie oferty na:
Bierne narzędzia połowowe uszyte na nowym materiale -150szt
Termin realizacji zamówienia: do 30.04.2019r
Opis przedmiotu zamówienia:
Gotowe sieci rybackie na nowym materiale:
a) sieci dorszowe -60szt ( prześwit oczka 112mm, bok oczka 56mm; grubość1,5x3, wysokość 30,5md, długość
2000KN )
b) sieci wontonowe (łososiowe) na troć - 40szt ( prześwit oczka 150, bok oczka 75mm; grubość 1,5x5,
wysokość40md, długość 2000KN) - 40szt
c) sieci torbutowe -40szt ( prześwit oczka 220mm, bok oczka 110 mm; grubość 0,28, wysokość15,5 md, długość
2000KN )
d) sieci śledziowe -10szt ( prześwit oczka 52mm, bok oczka 26mm; grubość 0,20, wysokość 130md, długość
4000KN).
Kryteria oceny ofert - wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
Lp. Nazwa kryterium
Waga
1.
Cena
100
Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium:
Cena –ilość punktów zostanie wyliczona wg wzoru:
Cena najniższa
Ilość przyznanych punktów = ------------------------ x 100
Cena badana
Punkty będą zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
O wyborze oferty zadecyduje największa liczba uzyskanych punktów.
Termin składania ofert
Termin na złożenie oferty wynosi do 26.02.2019r
W ramach postępowania wyklucza się możliwość udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym osobowo lub
kapitałowo z zamawiającym o treści jak w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego. Weryfikowane na
podstawie złącznika nr 1 do zapytania ofertowego. Brak złożonego załącznika z ofertą wyklucza Oferenta z
postępowania.
W przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym, postępowanie
zostanie unieważnione.
Ofertę w należy dostarczyć:
- osobiście na adres: Rusko 38 (liczy się data wpływu oferty) lub
- za pomocą poczty elektronicznej (podpisany skan oferty) na adres: agameger@wp.pl
Złożona oferta powinna zawierać podpisane oświadczenie o braku powiązań będące załącznikiem 1 do
oferty.

Załączniki:
1) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.

ADRIAN MEGER
(podpis zamawiającego/osoby upoważnionej)

